Referat til lokalrådsmøde den 26. juni 2013 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Jeanette Bechmann, Asger Kristensen, Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen,
Kim Kjølhede og Peter B ruvik-Hansen.

Afbud:

Peter Bruvik-Hansen

Referat:

Jeanette Bechmann

29. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
2 personer mødte, og informerede om fremtidsudsigterne for Bostedet Gormsvej.
Bostedet er lukningstruet, der vil ikke længere blive visiteret flere borgere til Bostedet.
Lokal underskrift indsamling er planlagt og vil foregå i Brugsen. Åben Hus d. 9. juli fra
17-19, hvor borgere er velkommen til at komme og kikke forbi bostedet. Høringssvaret
er det d. 14. juli (1. august).
30. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
31. Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2013.
Godkendt efter stavefejl korrigeret.
32. Bostedet Gormsvej 13.
Der har været en del skriverier i den seneste tid vedr. Bostedet Gormsvej.
I den anledning ønskes en generel drøftelse af sagen samt hvilken reaktion lokalrådet
kan/skal udføre.
Formanden er af den opfattelse, at vi bør sende en skrivelse til Silkeborg Kommune
med lokalrådets tilkendegivelser.
Der er modtaget henvendelser fra borgere i sagen.
På baggrund af den henvendelse, vi har fået fra borgere og på baggrund af de
initiativer der er foretaget blandt pårørende med henblik på bevarelsen af Bostedet, vil
Voel Lokalråd gerne støtte op omkring bevarelsen af en velfungerende institution.
Harry laver udkast til høringssvar, som bliver sendt rundt til godkendelse blandt
Lokalrådets medlemmer.
33. Forretningsorden/Vedtægter.
Vi skal have revideret vores forretningsorden/vedtægter og i den anledning ønskes en
generel drøftelse af, hvilke ændringer der er nødvendige/ønskelige.
Derefter vil der blive lavet et oplæg til beslutning på næste møde.
http://voel.dk/voel-lokalraad/voel-lokalraad---forretningsorden.aspx
Alle kikker forretningsordnen igennem og sender kommentarer til Harry.
34. Kirkegyden.
Vi er blevet anmodet om en udtalelse om ændring af kørselsforholdene på Kirkegyden.
Mailen fra kommunen fremsendes til alle medlemmer.
Lokalrådet har en bemærkning til, at vi synes at det fungerer fint, som det er i dag, og
vi ønsker, at de svage trafikanter stadig bliver tilgodeset. Derfor ønsker vi ikke at
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støtte, at vejforholdene bliver ændret. Vi anser det også som sandsynligt, at hvis vejen
bliver åbent, vil der være risiko for øget trafik. Harry udarbejder et svar til kommunen.
Asger undersøger Kirkegydens vejstatus.
35. Orientering.
1. Cykelparkering på Hjaltesvej.
Efter Lokalrådets henvendelse har vi fået svar, at der er ikke planer om ny
beplantning på området.
2. Resultat af indsigelser mod kommuneplanen.
Hobby landbrug er udtaget af byudviklingsområder og går tilbage til den gamle
betegnelse Hobby Landbrug.
3. Årets Landsby 2013.
For at kunne deltage, skal antallet af indbyggere være under 1500, så derfor er
Voel ikke stemmeberettet.
36. Eventuelt.
Mødet slut kl. 20:45 og næste møde er den 28. august 2013, hos Kim Kjølhede.

